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Jeg er stolt af Danmark, og jeg vil værne om vores land. 

Vi kan så meget. Vi producerer vindmøller, vi producerer energieffektive løsninger, og vi kan udvikle nye 
grønne teknologier, der bidrager til at reducere udledninger over hele verden.

Over den seneste valgperiode er vi på tværs af Folketinget blevet enige om aftaler, der i dag betyder, at 
vi kun mangler at reducerer med fem millioner tons CO

2
e i 2030. Hvis vi når ambitionerne i landbrug-

saftalen, når vi også i mål med 2030-målsætningen.

Men der er langt fra aftaler til reduktioner. Selvom vi er enige om at firedoble produktionen af sol- og 
vindenergi, er der kun opstillet fem landvindmøller i 2022. Produktionen af grøn strøm fra vindkraft 
er faktisk slet ikke steget de sidste tre år, og CO

2
-udledningen fra elproduktion er steget. Det skyldes til 

dels, at 2021 var et vindfattigt år, men det viser også, at udbygningen ikke har taget fart.

Strategien for udviklingspotentialerne i landbruget – I ved dem, der kan få os i mål med 2030-målsæt-
ningen – skulle udarbejdes snaret muligt, men er nu mere end et år efter ikke lagt frem.

Jeg vil stille mig i spidsen for en regering, der sætter ind på at nå flere reduktioner i praksis. Nøglen til 
klimahandling er, at mange af løsningerne kommer fra et evigt innovativt dansk erhvervsliv. 

Derfor spørger jeg mig selv: Når nu erhvervslivet har bragt os så langt, hvorfor skal vi så stoppe her? Jeg 
mener, at vi har vist erhvervslivet for lidt tillid over de seneste par år. Når der ikke er tillid mellem re-
geringen og erhvervslivet, så taber klimaet.

Med dette udspil giver vi ny energi til den grønne omstilling, foreslår bindende naturmål for at vende 
nedgangen i biodiversiteten og sætter penge af til, at landbruget når et skridt længere mod 2030-målsæt-
ningen. Vi bruger midler fra den grønne fond, men vi tømmer den ikke. For klima handler ikke om at 
bruge flest penge, men om at bruge dem rigtigt. 

Jeg mener, at vi skal give erhvervslivet plads til at levere på den grønne omstilling. De har leveret mange 
helt afgørende løsninger gennem tiden. Hvorfor takker vi nej til det i dag? 

Samtidig skal vi dele alt det, vi kan, med resten af verden ved at eksportere vores grønne løsninger, så 
CO

2
-udledningerne reduceres globalt. 

I den sidste regeringsperiode er der blevet indgået mange aftaler. I den næste regeringsperiode skal vi 
sikre, at de mange planer bliver til virkelighed. Jeg vil ikke måles på, hvor meget vi får aftalt, men på hvor 
meget vi reelt får gjort og på reelle reduktioner.

Med venlig hilsen 
Søren Pape Poulsen. 



3

Tre grundlæggende principper for
borgerlig miljø- og klimapolitik

1. Vi skal lede ved det gode eksempel
Hvis Danmark skal være et eksempel til efterfølgelse for EU og resten verden, så skal vi lede ved det gode eksempel. Det vil 

sige, at vi skal sikre en effektiv grøn omstilling som andre lande kan kopiere. Mange andre lande, der er mindre velstående end 

Danmark, vil ikke kopiere de grønne danske løsninger, hvis de er for dyre.

2. Den grønne omstilling behøver ikke at gøre det dyrere at være dansker
Vi tror, at det er muligt at sikre den nødvendige grønne omstilling, uden at det samlet set koster vækst og arbejdspladser i 

Danmark. Naturligvis kan der være enkelte brancher, som påvirkes, men samlet for samfundet skal det ikke gå ud over vækst 

og arbejdspladser. Det skal ikke blive dyrere at være dansker, men det er nødvendigt at omlægge skatter og afgifter, så de ska-

ber grønne incitamenter.

3. Vi afleverer naturen videre i ligeså god stand, som vi modtog den
Vi er en del af noget, der er større og mere betydningsfuldt end bare os selv, og det forpligter. Det forpligter os til at træffe 

beslutninger, som tilsidesætter den individuelle, kortsigtede behovstilfredsstillelse, når det er nødvendigt, for i stedet at 

tilgodese det fælles bedste. Så vi ikke efterlader regningen til kommende generationer, men videregiver en natur og en klode i 

bæredygtig stand.
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Lad private levere mere grøn strøm

1. Månedlig energistatistik for elforsyningen, Energistyrelsen

Hurtig og massiv udbygning af billig, grøn energi er det eneste langtidsholdbare svar på både klimakrisen, sikkerhedskrisen og 

de stigende energipriser. 

 

Desværre går det alt for langsomt med udbygningen af vedvarende energi i Danmark. De seneste år er der indgået flere 

politiske aftaler med ambitiøse måltal for udbygningen af vedvarende energi. Men virkeligheden er, at tempoet for opstillingen 

af vindmøller og solceller er alt for lavt. Faktisk er udbygningen på visse områder gået i stå under den nuværende regering. 

Eksempelvis blev der kun solgt ganske få landvindmøller i 2021, og indtil videre, er der kun opstillet fem i 2022.1

Ser man isoleret på hastigheden for udbygningen af havvind, er det tydeligt, at det går for langsomt. Under den nuværende 

regeringsperiode er havvindkapaciteten steget fra 1,7 GW i 2019 til 2,3 GW i 2022. Hvis vi forsætter med at opsætte havvind 

i det tempo, vil vi kun have en kapacitet på 3,9 GW i 2030 og dermed være milevidt fra at indfri den fælles ambition om en 

kapacitet på 12,9 GW havvind i 2030.

 

Tallene illustrerer, at der i stedet for flere grønne skåltaler er behov for, at politikerne sætter handling bag ordene og får skabt 

de rammer, der skal til, for at vi får udbygget vores vedvarende energiproduktion i Danmark. Danske virksomheder har både 

den nødvendige teknologi, know-how og midler til, at vi når mål. Men der er behov for, at markedet i højere grad sættes fri.

Der ligger allerede ansøgninger om at opføre havvindmølleparker via den såkaldte ’åben dør-ordning’. En ordning, hvor virk-

somheder kan ansøge om at opføre havvindmøller uden statsstøtte. Eksempelvis har et nyt partnerskab mellem Copenhagen 

Infrastructure Partners og Ørsted erklæret, at de allerede i 2027/2028 kan opføre 5 GW via åben-dør-ordningen. Det er over 

dobbelt så meget havvind, som staten aktuelt forventer, at der yderligere er opstillet i 2027 i forhold til i dag.

Derfor bør politikerne forpligte sig til at skabe de bedste betingelser for, at markedet kan indfri hele sit potentiale for opstilling 

af vedvarende energi. Det vil sikre en større og hurtigere opstilling til gavn for klimaet, danskernes pengepung og forsyn-

ingssikkerheden. 

Regeringen vil foretage en massiv udbygning af landvind og solceller, men udbygningen er gået i stå.
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Mere strøm 
Samlet plan for udbygning af vedvarende energi og 

strategi for energieffektiviseringer 

Allerede i november 2021 forslog vi at indføre en ny na-

tional strategi for vedvarende energi, så elpriserne bliver 

lavere, danskerne får flere penge til rådighed til sig selv, 

forsyningssikkerheden styrkes, og den grønne omstilling 

accelereres. Sådan en strategi er kun blevet endnu mere 

aktuel siden invasionen af Ukraine. Derfor forslår vi, at 

en kommende regering hurtigst muligt skal udarbejde 

en samlet strategi for udbygning af vedvarende energi. 

En samlet plan for udbygning af vedvarende energi skal 

ledsages af en strategi for energieffektiviseringer. En 

strategi for energieffektiviseringer skal sikre, at vi bruger 

energien så effektivt som muligt i alle sektorer i Dan-

mark. Energieffektivitet er en nødvendighed, hvis vi skal 

blive fri af Putins gas og nå mest omkostningseffektivt i 

mål med den grønne omstilling. Derfor forslår vi, at der 

skal udarbejdes en national strategi for energieffektivis-

eringer.

Private kræfter kan booste tempoet i udbygningen af 

vedvarende energi

Vi vil gerne give mere ansvar til de private udviklere. 

Derfor forslår vi at give plads til, at private udviklere 

kan løfte en større del af ansvaret i udbygningen af 

havvind. Eksempelvis kan miljø- og havbundsun-

dersøgelser lige så godt foretages af de private udviklere 

som en del af ansøgninger om markedsbaseret ud-

bygning. Staten skal fortsat varetage godkendelsen af 

undersøgelserne, så samfundets interesser sikres.

Samtidig skal det gøres nemmere for producenter af 

vedvarende energi at få godkendt deres projekter. Det 

kan eksempelvis gøres gennem one-stop-shops for 

tilladelse til opførelse, repowering og drift af aktiver 

til produktion af vedvarende energi, som det også er 

forslået af EU-Kommissionen.

En række af de eksisterende opgaver skal udliciteres eller 

løses af ansøgeren.

*

Note: Der blev opstillet 5 landmøller i 2022, men hvis man i 2030 skal nå en fordobling af udbygningen på 
landvind, skulle der være opstillet 82 møller i 2022.
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Sagsbehandlingsgaranti for nye vindmølleparker 

Det statslige bureaukrati er i dag den væsentligste stop-

klods for udbygningen af havvind på grund af meget 

lange sagsbehandlings-, godkendelses- og klageprocesser. 

Derfor bør der indføres en grøn sagsbehandlingsgaran-

ti, så ansøgningsprocessen for en havvindmøllepark, 

omfattende bl.a. miljøgodkendelser og godkendelse af 

havbundsundersøgelser, skal behandles inden for 12 

måneder. Ligeledes må det maksimalt tage 12 måneder 

at få nedtilsluttet en vindmøllepark. Ellers har udvikler-

en ret til at udbygge nettet og efterfølgende overdrage 

driften til Energinet.

Til sammenligning er der i EU et krav om en sagsbe-

handlingstid på tre år, og senest er det blevet forslået i 

Repower EU, at den skulle nedsættes til 12 måneder. 

Derudover bør det ikke tage mere end 3 måneder at få 

godkendt nye tariffer mv. i Forsyningstilsynet. 

Der afsættes 140 millioner kroner til at fremskynde sagsbe-

handlingen.

Mulighed for tilslutning med begrænset netadgang 

Særligt solcelleanlæg har vanskeligt ved at blive tilsluttet 

elnettet, da der ikke er tilstrækkelig kapacitet i nettet 

i dag. Hvis det tillades, at VE anlæg tilsluttes elnettet 

med begrænset adgang, således at det ikke er muligt at 

afsætte strøm, når nettet er mest belastet, vil det være 

muligt at tilslutte flere anlæg.

F.eks. kan man tilslutte 20 MW solcelleanlæg på en 

forbindelse, der kan aftage 10 MW. Dermed må man 

gå glip af produktionen midt på dagen, når det er 

skyfrit om sommeren, men på alle andre tidspunkter får 

man mere produktion. Produktionstabet er begrænset 

og værditabet er endnu lavere, da de øvrige solceller 

i systemet presser elprisen ned i timer med optimale 

produktionsforhold. Fuld netkapacitet kan evt. leveres 

med forsinkelse, således at en udvikler kan forvente at 

blive tilsluttet med fuld effekt efter 2-4 år med begræn-

set netadgang.

Lettere adgang til grøn strom for private 

Før sommer lavede vi sammen med en bred aftalekreds 

Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022. Her aftalte 

vi blandt andet et servicecheck, som skal identificere 

barrierer i forbindelse med opstilling af solceller. De 

undersøgelser er fuldstændig afgørende for, at vi hurtigst 

muligt skal sætte skub på udbygningen af vedvarende 

energi. Eksempelvis mener vi, at det skal være lettere for 

kommuner og regioner at investere i solcelleanlæg, der 

dækker eget behov, og det skal være muligt for kommu-

nale ejendomme at dele energien mellem hinanden.

*
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Mindre spild
Lavere varmeregninger til danskerne gennem mere 

effektiv fjernvarme 

Cirka to ud af tre husholdninger er opvarmet gennem 

fjernvarmeforsyningen2, som jf. Klimaaftale om grøn 

strøm og varme 2022 skal udbygges yderligere. I lyset 

af energikrisen haster det derfor med at få reformeret 

varmeproduktionen i det danske fjernvarmenet.

I dag betaler de danske fjernvarmekunder 2,2 mia. kr. 

mere end de burde, hvis de mindst effektive fjernvar-

meselskaber var lige så effektive som de der performer 

bedst. Virksomhedernes ekstraregning til bureaukrati 

er på 542 mio. kr. og fjernvarmeforbrugerne betaler 1,4 

mia. kr. mere end de burde3. 

Derfor forslår vi en reform af fjernvarmesektoren, som 

skal være inspireret af reformerne på elmarkedet, så pro-

duktionen og distributionen reguleres separat. Det vil 

både føre til øget konkurrence, innovation, udnyttelse af 

overskudsvarme og investeringer i nye teknologier. 

Varige besparelser på varmeregningen gennem ener-

gieffektiviseringer 

Vi vil give en grøn boligbelønning til de danskere, der 

løfter deres energimærke. En kontant præmie, som skal 

udbetales nemt og simpelt uden lange bureaukratiske 

processer. Det gavner både klimaet og din pengepung.

Den grønne boligbelønning ligger på mellem 20.000 

kr. og 60.000 kr. og varierer alt efter, hvor mange 

energimærker boligen løftes. Hvis du løfter dit hus med 

ét energimærke, kan du modtage 20.000 kr. For hvert 

energimærke boligen løftes derefter, belønnes du med 

10.000 kr. ekstra. Løfter du derfor eksempelvis dit en-

ergimærke med tre mærker, så kan du modtage 40.000 

kr. i en kontant grøn boligbelønning.

Den grønne boligbelønning er for boligejere af parcel-, 

række-, kæde-, dobbelt- og stuehuse.

Frem mod 2030 afsættes 5,8 milliarder til tilskud til 

energirenoveringer. Forslaget fortsættes til 2032, og derfor 

afsættes der 7,2 milliarder kroner i alt til forslaget fra 2023 

til 2032.

Omlægning af erhvervspuljen til et fradrag

I dag står administration og bureaukrati i vejen for, 

at virksomheder gør brug af erhvervspuljen. Det er 

ærgerligt, for puljen skal sikre store energibesparelser, 

som er afgørende for at nå i mål med den grønne om-

stilling. Derfor forslår vi, at erhvervspuljen omlægges til 

et midlertidigt grønt investeringsfradrag. På den måde 

sikres det, at vi ikke går glip af energibesparelser, fordi 

virksomheder skal afvente en administrativ tung pulje.

Pengene afholdes af det beløb, der i dag er afsat til  

erhvervspuljen.

Energiforsyningen skal understøtte mere energieffek-

tivitet  

Elforsyningsloven skal indrettes, så den understøtter, at 

elforbrug i højere grad dækkes af lokal elproduktion, 

så energien i mindre grad skal transporteres over lange 

afstande, ligesom det blev aftalt i PtX-aftalen. Det vil 

sænke energitabet i forsyningsnettet betydeligt, spare 

elforbrugerne mange penge til betaling af nettab og til 

investeringer i udvidelse af elforsyningsnettene. Konkret 

skal det ske ved, at elforsyningsloven skal vedtages i 

Folketinget inden årsskiftet, så der hurtigst muligt sikres 

lovgrundlag til direkte linjer mellem lokal elproduk-

tion og elforbrug, når det giver samfundsøkonomisk 

mening. Det skal skabe sikre rammer for investeringer 

allerede fra 1. januar 2023.

2. ”Fakta om fjernvarme”, august 2020, Dansk Fjernvarme.

3. Dansk Erhvervs beregninger pba. ”Analyse af effektiviseringspotentialet i fjernvarmesektoren”, Forsyningstilsynet 2020
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4. www.ourworldindata.org/co2-emissions

Danmark omstiller verden

Selvom Danmark er et lille land, så både kan og skal 

vi gøre en forskel. I forskellige dele af verden er der 

skovbrande, oversvømmelser og hungersnød. Hvis ikke 

vi gør en forskel, så vil den slags naturkatastrofer blot 

være startskuddet på uoverskuelige konsekvenser for 

vores klode. 

Klimahandling er nødvendig, og det haster. Vi kan ikke 

tillade os at slå ring om os selv. Det vil ikke kun være 

egoistisk, det vil også være en dårlig forretning.  

Danmark står kun for 0,1 procent af verdens udled-

ninger, imens lande som USA står for knap 14 procent 

og Kina står for 31 procent4. 

På trods af vores små udledninger på globalt plan, skal 

vi stadig gå forrest og vise vejen. Vi skal lede ved det 

gode eksempel. I Danmark har vi en national reduk-

tionsmålsætning på 70 pct. i 2030. Det er en bunden 

opgave, og vi har indgået klimaaftaler som tager os cirka 

¾ dele af vejen. I 2015 indgik 196 lande i FNs klima-

konvention Parisaftalen om, at jordens temperatur skal 

holdes et godt stykke under 2 grader celsius og helst skal 

begrænses til 1,5 grader celsius. Samtidig er der i EU en 

målsætning om ren reduktion på mindst 55 procent i 

2030 og en aftale om klimaneutralitet i 2050. 

I Danmark har vi mange af de løsninger, der skal til, så 

både vi selv og resten af verden når i mål med kli-

mamålsætningerne. Vi er verdens bedste til at producere 

vindmøller og energieffektive løsninger, samtidig med 

at vi hele tiden tester nye innovative teknologier. De løs-

ninger skal vi bruge til at omstille både det danske sam-

fund, men vi skal også eksportere til resten af verden, så 

vi kan skabe vækst samtidig med, at vi omstiller os.

Under VLAK-regeringen blev der fremlagt en eksport-

strategi, som havde til formål at sætte Danmarks energ-

ibranche i førersædet. Siden har der været stor vækst og 

en stærk fremgang i eksporten af grønne løsninger. Det 

har sikret Danmark en førerposition, men det kræver en 

koordineret indsats og samarbejde med virksomheder 

og erhvervsorganisationer, at forblive et foregangsland.

Øget eksportrådgivning 

For mange virksomheder kan det være en stor ud-

fordring at fastholde eller indtage et nyt marked. Derfor 

skal vi klæde danske virksomheder bedst muligt på til 

at handle med udlandet. Vi vil investere i 20 ekstra 

eksportfremmearbejdere på udvalgte danske repræsenta-

tioner eller ambassader, der skal styrke dansk eksport. 

Det skal ske på baggrund af en analyse fra Udenrig-

sministeriet, der vurderer, hvilke udvalgte repræsenta-

tioner der er særligt gunstige til at styrke dansk eksport.

Eksportfremmearbejderne skal hjælpe danske virksom-

heder med enten at styrke deres nuværende marked-

sposition i udlandet eller åbne muligheder for, at nye 

virksomheder kan indtræde på udenlandske markeder.

Der afsættes 120 millioner kroner til øget eksportrådg-

ivning. Midlerne findes inden for rammen til eksisterende 

erhvervsstøtte.

Eksport af vind 

Eksport af vindmøller gavner både klima og dansk 

økonomi.  I 2019 blev der omsat for 142,6 mia. kr. og 

eksporteret for for 66,5 mia. kr. alene af vindmølle-

branchen. Den danske vindmøllebranche beskæftiger 

33.000 fuldtidsmedarbejdere, hvoraf størstedelen er 

beskæftiget uden for hovedstadsområdet. 

 

Vi tror på, at vi kan stå endnu stærkere ved at styrke 

eksportfremmeindsatsen på både land- og havvind. 

For at styrke Danmarks førerposition på området vil vi 

intensivere eksportsamarbejdet, i de vigtigste markeder 

på området samt oprette nye myndighedssamarbejder i 

lande, hvor der er eksportpotentiale.

Vi vil afsætte 5 mio. kr. årligt til en særlig fremstødspul-

je for landvind til potentielt kommende store markeder.

 

Der afsættes 30 millioner kroner til fremstødspulje for 

landvind. Midlerne findes inden for rammen til eksisteren-

de erhvervsstøtte.
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Eksport af biosolutions 

Danmark er også pioner indenfor bioteknologi.  Bi-

osolutions omfatter blandt andet biobaserede plante-

beskyttelsesmidler, bioplastik og alternative proteiner.

 

Trods et af de bedste miljøer for biosolutions halter det 

offentligt-private eksportsamarbejde bagefter på områ-

det. Derfor foreslår vi, at der iværksættes et strategisk 

eksportsamarbejde med henblik på, at opdyrke eksport-

potentialerne på ikke mindst det amerikanske marked 

med dedikerede ressourcer i Udenrigsministeriets Trade 

Council og Erhvervsministeriet.

 

Der afsættes 50 millioner kroner til et strategisk eksportsa-

marbejde over en årrække. Midlerne findes inden for 

rammen til eksisterende erhvervsstøtte.

 

“Hvert år eksporterer vi
energiteknologi for mere

end 100 milliarder”



11

Køreplan for dansk landbrug

Dansk landbrug står i en god position i den grønne 

omstilling. Siden 1990 har landbruget reduceret udled-

ningerne med 17 procent, mens produktionen er steget 

med 31 procent. Det er en bedrift, der har bidraget 

med mere klimavenlige fødevareprodukter over resten 

af verden. 

Over de næste 20 år stiger efterspørgslen på fødevarer, 

og dem skal Danmark fortsat levere. For fremtidens 

fødevarer er grønne og fra Danmark. Det er til gavn for 

de 10 milliarder mennesker, som skal leve af jordens 

ressourcer i 2050, og det er til gavn for dansk økonomi 

og for balancen på tværs af Danmark. 

Fødevareklyngens ca. 125.000 arbejdspladser bidrager 

med arbejdspladser i hele landet – også de dele af Dan-

mark, som er tyndt befolket.

Landbruget er nået langt med den grønne omstilling, 

men det må ikke få os til at gå i stå. For der er stadig 

lang vej, før vi har realiseret udviklingspotentialer for 

reduktion af 5 millioner tons i landbruget, som et flertal 

i Folketinget er enige om skal nås i 2030. Det kræver 

en køreplan for landbruget. Regeringen har nu godt 

et år efter aftalen stadig ikke fremlagt en strategi for, 

hvordan vi når de tekniske potentialer, selvom det var 

en del af landbrugsaftalen, at den skulle være fremlagt 

på nuværende tidspunkt. 

En CO
2
-afgift i landbruget, hvor indtægterne til-

bageføres til erhvervet, er en del af løsningen.  

Det samme er investeringer i landbrugets potentialer. 

Langt størstedelen af fødevareklyngen arbejder allerede i 

dag på at omstille sig. Eksempelvis indfører Arla i 2023 

en model, der omfordeler 3,7 mia. kr. årligt i de lande, 

hvor de har produktion med belønning af landmænd, 

som omstiller deres produktion i en mere klimavenlig 

retning. 
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Initiativer i landbruget 
CO

2
e-afgift for dansk landbrug 

En CO
2
e-afgift skal være med til at sikre, at landbru-

get når i mål med de udviklingstiltag, som er aftalt i 

landbrugsaftalen. Derfor ønsker vi en CO
2
e-afgift for 

landbruget, som tilbageføres til erhvervet. Den endelige 

model skal fastlægges, når ekspertgruppen kommer med 

sine anbefalinger.

Boost af udviklingsspor i landbrug 

Der afsættes 6 milliarder kroner frem mod 2030 til 

at komme i mål med udviklingspotentialerne aftalt i 

aftale om omstilling af landbruget. I landbrugsaftalen 

fra 2021 aftalte vi fem udviklingsspor, som skal sikre 

CO
2
-reduktioner i landbruget. Men regeringen har ikke 

formået at følge op på sporerne, og derfor ønsker vi at få 

sat skub i arbejdet. 

Der afsættes 6 milliarder kroner frem mod 2030 til grøn 

omstilling af landbruget.

Udtagning af 100.000 hektar lavbundsjorde 

Partierne er enige om at udtage 100.000 hektar 

lavbundsjorde. Landbrugsaftalen har lagt sporerne 

med udtagning af godt 50.000 ha og ekstensivering af 

38.000 ha. Desværre har regeringen været langsom til 

at omsætte aftalen til handling og sætte gang i udtag-

ningen. For at nå klimamålene i 2030 er der derfor 

behov for at tilføre ekstra ressourcer til de kommuner 

og udtagningskonsulenter, som skal lede og koordinere 

projekterne og lave aftaler med lodsejerne.

Vi foreslår derfor, at der afsættes midler til hurtig og 

effektiv sagsbehandling i kommunerne og til at øge 

antallet af udtagningskonsulenter, der kan øge tempoet 

i udtagning. 

Vi afsætter 70 mio. kroner frem mod 2030 til at sikre at 

udtagning af lavbundsjorde sker som aftalt i landbrug-

saftalen.

Langsom godkendelse spænder ben for klimahandling 

Et af de mest lovende klimavirkemidler i landbruget, 

som vi kender til, er et fodertilsætningsstof, Bovaer, 

som kan reducere udledningen af metan fra koen med 

ca. 35 procent. Et bredt flertal af folketingets partier er 

enige om, at Bovaer og andre tilsætningsstoffer er en 

del af løsningen for landbruget. Alligevel er fastsættels-

en af fodertilsætningsstoffets effekt forsinket på grund 

af langsom myndighedsbehandling. En ny regering 

er nødt til at styrke myndighedsbehandlingen, så nye 

løsninger kan komme ud og virke.

Der afsættes 35 millioner kroner, til at styrke myndigheds-

behandlingen.

Strategi for tekniske reduktionspotentialer  

Strategien for tekniske reduktionspotentialer skulle efter 

planen fremlægges snarest muligt efter landbrugsaftalens 

indgåelse sidste oktober og senest i oktober i år. Arbej-

det med strategien har ikke været prioriteret tilstrække-

ligt højt, selvom den omhandler helt essentielle områder 

for at indfri udviklingssporet i landbrugsaftalen, nemlig 

brun bioraffinering (pyrolyse), gylle/gødningshåndter-

ing og fodertilsætningsstoffer. 

En ny borgerlig regering skal inden for 100 dage fremlægge 

en plan for implementeringen af landbrugsaftalen.

Landbrugets udled-
ninger er reduceret 
med 17 procent i 

perioden 1990-2019

I samme periode 
er produktionen 

øget med 31
procent.
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Mere forskning i fremtidens løsninger 
Nyt iblandingsstof skal reducere CO

2
 fra jorden 

Nitrifikationshæmmere bidrager til, at der udledes 

mindre lattergas fra jorden. Det kan sikres ved, at stoffet 

tilsættes gødningen, og på den måde reduceres udled-

ningerne af lattergas. Faktisk kan nitrifikationshæmmere 

bidrage til, at jorden udleder op til 40 % mindre latter-

gas. Udbredes det til hele det konventionelle landbrug, 

kan det spare op til 0,7 mio. tons CO
2
e. Derfor ønsker 

vi, at der afsættes midler til flere tests på området, så 

iblandingstoffet hurtigst muligt kan udbredes til det 

konventionelle landbrug. 

Vi afsætter 10 millioner kroner til et forskningsprojekt, som 

skal afdække, om der er negative sideeffekter ved stoffet.

Flere penge til forskning i gylle, gødningshåndtering 

m.v. 

Danmark har en styrkeposition inden for gyllehånd-

tering og brug af gødning. Gyllehåndtering, afgrøde-

valg, herunder mere græs til for eksempel produktion 

af græsprotein, og gødningshåndtering kan bidrage 

betydeligt til reduktion i udledningen af klimagasser. 

Derfor vil vi afsætte flere midler til forskning inden for 

disse områder, så udledningerne kan reduceres. 

Vi afsætter 150 millioner kroner til forskning.
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Sådan giver vi et bedre Danmark videre

Tidligere generationer har efterladt os den unikke 

danske natur, og vi skal som minimum efterlade den i 

lige så god stand, som vi overtog den i. Det skylder vi 

både naturen og de fremtidige generationer. Fremtidige 

generationer fortjener at leve i et Danmark i naturlig 

balance, hvor frisk luft, et mangfoldigt dyreliv og rent 

vand i hanen er en selvfølge.

Derfor er det også kritisk at være vidne til det massive 

tab af biodiversitet, hvor arter uddør hurtigere, end vi 

kan nå at genoprette dem. Derfor skal vi give naturen 

det pusterum, den har brug for, så vi også i fremtiden 

har vild natur i Danmark. Naturen behøver ikke os, 

men vi behøver naturen. Derfor skal vi værne om den 

og beskytte den, så fremtidige generationer kan få glæde 

af den. Det kræver, at vi handler nu.

Menneskelig udvikling og vækst behøver ikke stå i 

modsætning til naturen. Der er plads til begge dele, 

men det kræver, at vi sikrer naturens vilkår politisk. 

Naturen er konservativt hjerteblod, og derfor er det 

afgørende, at vi udpeger de steder, hvor naturen kan

få lov til at være natur.

Vi ser gerne, at et bredt flertal i Folketinget går sammen 

om at sætte bindende målsætninger for, hvordan vi lever 

op til de målsætninger for urørt natur, vi har forpligtet 

os til i EU. I forlængelse af dette er der behov for en 

naturpolitisk vagthund i form af et biodiversitetsråd, 

der fører status med indfrielsen af de målsætninger, som 

Folketinget vedtager i biodiversitetsloven. Sådan sikrer 

vi, at skiftende regeringer bliver holdt ansvarlige for den 

førte politik og virkelighed på naturområdet.

Naturen skal tilbage i landskabet – både for vores egen, 

vores børns og for naturens egen skyld. Og så skal vi 

sikre, at vi også i fremtiden har rent drikkevand direkte 

fra hanen. Derfor skal vi sørge for at lave en målrettet 

regulering af de landbrugsarealer, der påvirker miljøet 

mest. Det kræver handling, hvis vi skal bevare naturen 

og de goder, som den bringer os.

Der er behov for et borgerligt alternativ til venstrefløjens 

naturpolitik, der viser, hvordan vi værner om naturen 

på en måde, der ikke går ud over vækst og arbejdsplad-

ser. Naturpolitikken må ikke blive en dagsorden for de 

frelste, for naturen er for os alle sammen.

Biodiversitetslov med klare naturmål

I forståelsespapiret fra 2019 lovede Mette Frederiksen 

sammen med den nuværende regering og dens støt-

tepartier, at de i denne regeringsperiode ville sætte 

målsætninger for, hvor meget af Danmarks areal, der 

skal disponeres til natur. Regeringen har ikke leveret på 

dette løfte.

 

Det er en skam. Mest af alt for naturen. Der er konsen-

sus blandt eksperter, der mener, at urørt natur er den 

eneste måde, hvorpå vi kan standse den massive tilbage-

gang i biodiversitet, og at stadig flere arter uddør. 

 

Derfor er der behov for, at et bredt flertal i Folketinget 

– ligesom det var tilfældet med Klimaloven – vedtager 

en biodiversitetslov, der forpligter skiftende regeringer 

til at bidrage til at indfri FN’s Biodiversitetskonvention 

og EU’s målsætning om 30 pct. beskyttet natur og heraf 

10 pct. strengt beskyttet natur (både på land og hav).

 

Med en biodiversitetslov sikrer vi et vedvarende fokus 

på genopretningen af vores fælles natur, så den ikke 

bliver glemt, når overskrifterne løber et andet sted hen. 

Der er behov for, at vi skaber en fælles forståelse af, hvor 

vi skal hen, hvis vores børn og børnebørn skal have lov 

at opleve den samme natur, som vi har haft glæde af.

Det er også afgørende for Danmarks natur, at vi sætter 

klare mål for hvad der skal fylde i vores naturområder 

i fremtiden. Vi behøver pejlemærker for den natur-

politiske indsats i kommuner og regioner.
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En samlet plan for Danmarks arealanvendelse 

Der er behov for en samlet planlægning af, hvordan ar-

ealet i Danmark anvendes. Mange væsentlige interesser 

gør krav på jorden. Der er skal være plads til vild natur, 

solceller, vindmøller, skovdrift, byer og nye parcelhu-

sområder. Der skal være plads til det hele.

 

Vi skal nå mål med en firedobling af den vedvarende 

energi frem mod 2030, og derfor er der brug for en 

planlægning og et sæt spilleregler for, hvordan vi frem-

mer solceller, hvor lavbundsjorderne kan udtages og 

hvor, der er behov for mere natur.

 

Samtidig ændrer klimaet hele tiden vores verden. 

Eksempelvis oplever flere og flere oversvømmelser 

ved deres hjem som følge af kraftigere skybrud, der 

får vandstanden til at stige i en sø eller ved en fjord i 

nærheden. I Danmark er vi særligt udsatte hvad angår 

øget vandmængder, hvilket kræver at vi indretter os så 

vi kan håndtere det. Derfor bør klimatilpasning indgå i 

planen.

I aftalen om Planloven 2022 er der allerede taget de 

første skridt. En ny regering bør efter valget fremlægge 

en samlet plan for, hvordan landet kan anvendes.

 

Vi afsætter 5 millioner kroner til at udarbejdet en samlet 

plan for arealanvendelse i Danmark.

Det nye biodiversitetsråd skal være uafhængigt 

Vi kan ikke acceptere, at naturpolitikken går under 

radaren – særligt ikke, når det står så kritisk til, som det 

gør. Og målsætninger er ikke nok. Vi skal sikre os, at 

der er en uafhængig naturpolitisk vagthund, der holder 

den – til enhver tid – siddende regering ansvarlig, hvis 

den ikke formår at indfri de målsætninger, der vedtages 

i Biodiversitetsloven.

 

Eksperterne skal ligeledes rådgive regeringen om vejen 

til 30 pct. beskyttet natur og 10 pct. strengt beskyttet 

natur i EU. Den faglige sammensætning af panelet bør 

derfor afspejle det afgørende hensyn, at naturtiltag fore-

tages på den mest samfundsøkonomisk effektive måde. 

Samtidig skal Klimarådet sikre, at klimaaftaler imple-

menteres. I dag er der alt for mange klimaaftaler, som 

ikke implementeres rettidigt. Det er ikke godt nok.

Vi foreslår derfor, at det nyligt nedsatte Biodiversitets-

råd fremover sammen med Klimarådet skal betjenes 

af et uafhængigt sekretariat og aflægge en årlig status-

rapport, der bedømmer den førte politik i forhold til 

indfrielse af Biodiversitetslovens målsætninger. Derudo-

ver skal både Klima- og biodiversitetsrådet have et øget 

fokus på implementering af politiske aftaler.

Der afsættes 60 millioner kroner, så Klimarådet kan fast-

holde Klimarådets eksisterende bevilling og derudover følge 

op på regeringens biodiversitetsmål.

Klima - og biodiversitetsrådet skal have øget fokus på 

implementering 

Et bredt flertal i Folketinget er enige om at handle på 

klimadagsordenen og har et ønske om at vende nedgan-

gen i biodiversiteten. Det halter dog med at imple-

mentere aftaler i samme tempo, som de vedtages. Der 

skal derfor være et øget fokus på implementering fra et 

uafhængigt organ og på at evaluere problemløsningen i 

implementeringen. 

Vildere natur i kommunerne 

Alle landets kommuner har – på regeringens opfordring 

– i en periode kunne indsende deres forslag til projekter 

med vild natur i deres kommune. Regeringen har blot 

formået at afsætte 1 mio. kroner til at indfri ét enkelt af 

de forslag, som de modtog i forbindelse med kam-

pagnen.

 

Det tyder på, at regeringens kampagne mest af alt 

var pyntegrønt, eftersom meget lidt af det, der blev 

foreslået, bliver til virkelighed med 1 mio. kr. Det er en 

skam, da flere af projekterne leverer effektive løsninger 

til sammenhængende urørt natur, som eksperterne 

efterspørger.

 

Vi foreslår derfor, at der afsættes en pulje til projek-

ter for vildere natur i kommunerne, så flere af kom-

munernes egne forslag bliver til virkelighed – til gavn 

for både borgere og biodiversitet.

Der afsættes 300 millioner kroner til en pulje til mere vild 

natur.
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Genopretning af natur i landskabet

Arter, som førhen sameksisterede med menneskets ak-

tiviteter i marker og skove, er forsvundet eller i tilbage-

gang, og pladsen til naturelementer som levende hegn, 

gamle træer, vandhuller og markskel er meget trang. 

Samtidig udgør komplicerede skatteregler og tilskud-

sordninger en barriere for, at jordejere gør fuldt brug af 

mulighederne for at tage større hensyn til naturen i pro-

duktionen.  Det har presset naturen og tilbagegangen 

rammer ikke kun sjældne arter, men også bestandene 

af blandt andet helt almindelige insekter, pattedyr og 

fugle, som lever i landbrugslandet. 

 

Derfor skal vi skabe en bedre incitamentstruktur, der 

gør det mere fordelagtigt at træffe det grønne valg. Na-

turen skal tilbage i landskabet, og det er en udvikling, 

der skal drives af, at det kan svare sig for dem, der bor 

på landet. Dem, der vil bidrage til udviklingen, skal 

have hjælp.

 

Vi foreslår derfor, at der frem mod 2030 afsættes midler 

til en ’Naturen tilbage i landskabet’-pakke. Pakken skal 

blandt andet indeholde tiltag indenfor naturgenopret-

ningsprojekter, styrket biodiversitet og flere græssende 

dyr i landskabet

Der afsættes 600 millioner kroner til en ‘Naturen tilbage i 

landskabet’-pakke.

Beskyt vores drikkevand mod forurening 

Rapport efter rapport dokumenterer problemer med 

giftrester i vores drikkevand. Det er et stort problem, 

for vi skal kunne stole på, at det vand, vi kommer 

ud af vores vandhaner, er rent. Det er en unik dansk 

ressource, som vi skal værne om. Rent vand er en pagt 

og en forpligtelse generationer imellem, som ikke må 

formøbles eller sættes over styr. 

 

Langt over halvdelen af alle aktive drikkevandsboringer 

er påvirket af menneskeskabte kemikalier. 2021 blev 

rekordår for fund af pesticidester fra tidligere tiders brug 

af midler, der aldrig ville blive tilladte i dag. Den kede-

lige rekord ser ud til at blive slået igen allerede i 2022.

En meget stor del af truslen mod vores drikkevand 

er gamle giftgrunde. Derfor bør regionerne lave en 

prioriteret liste over disse giftgrunde, som ligger oven på 

sårbare indvindingsområder for vores drikkevand.

Derfor forslår vi, at der afsættes en pulje på 100 mio. 

kroner årligt til en styrket indsats for oprydning af gift-

grunde oven på sårbare drikkevandsområder – herunder 

en strategi for håndtering af PFAS. 

Der afsættes 600 millioner kroner til en styrket indsats til 

oprydning af giftgrunde.
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Det offentlige skal bidrage til den grønne omstilling

Den offentlige sektor køber årligt varer og tjenesteydels-

er for cirka 380 mia. kroner hos danske og udenlandske 

virksomheder – det svarer til cirka 16 % af bruttona-

tionalproduktet. Det giver staten, regionerne og kom-

munerne mulighed for at drive en bæredygtig udvikling 

ved at efterspørge grønne løsninger og dermed skabe et 

grønt marked. Jo flere der stiller de samme klima- og 

miljøkrav, jo større effekt vil det have for markedet. 

Men vigtigt er også, at jo bedre det offentlige er til at 

sætte enslydende grønne krav, jo lettere er det for virk-

somhederne at levere.

Bindende reduktionsmål for det offentlige indkøbs 

klimaaftryk i Danmark 

Allerede i dag arbejder kommunerne med grønne 

intentioner i deres indkøbsstrategier, men de fleste ini-

tiativer, der indtil videre har været fremlagt, baserer sig 

på frivillighed. Således er det også kun 12 kommuner, 

der i dag har konkrete reduktionsmål for sine indkøb. 

De grønne ambitioner mangler konkret handling og en 

fælles forpligtelse til at bruge de offentlige indkøb til at 

reducere udledningerne. 

Det offentlige indkøb har et klimatryk på 12 millioner 

tons CO
2
, hvoraf 4 millioner tons udledes i Danmark. 

Regeringen har fremlagt en strategi uden et mål om, 

hvor meget det offentlige indkøb må udlede. En ny 

regering skal fastsætte et bindende reduktionsmål for 

offentlige indkøb.
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Bliv en del af holdet, 

eller følg os på de sociale medier!

Meld dig ind

Følg os på

Danmark har brug for en stærk opposition og en tydelig borgerlig stemme

— og vi har brug for dig.

Du kan eksempelvis melde dig ind, hvis du vil støtte vores politik, Søren Pape Poulsen, 

fordi du ønsker at deltage aktivt i debatten eller vil have direkte indflydelse på, hvem vi 
stiller op. Alle medlemmer modtager både medlemsbladet Politisk Horisont, 

nyhedsbreve fra formanden og invitationer til politiske og sociale arrangementer 

i hele landet.

Bliv medlem på konservative.dk/bliv-medlem eller sms Kons til 1910.


